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@1.Таърих чист? 

$A) калимаи лотинӣ буда, маънояш гузашта мебошад; 

$B) аз калимаи франсузи гирифта шуда ҳаёти одамони қадимро меомўзад; 

$C) аз калимаи форсии  ҳаёт  асос гирифтааст; 

$D) калимаи юнони буда, маънояш омўзиши ҷамъият мебошад; 

$E) таърих вожаи арабӣ буда, маънояш тадқиқоти  нақлу ҳодисаҳо дар асоси 

таҳқиқот аст; 

 

@2.Фанҳои ёрирасони таърих кадомҳоянд? 

$A) Химия, физика, математика,бостоншиносӣ,растанипарварӣ; 

$B) Ситорашиноси, растанипарварӣ, хатшиносӣ, математика; 

$C) Фалсафа, ҳуқуқ, антропология,забони тоҷикӣ,ҷуғрофия; 

$D) Ҷуғрофия, забони тоҷикӣ, бостоншиносӣ, ситорашиноси,Фалсафа; 

$E) Этнография, бостоншиносӣ, нумизматика, полеография, антропология; 

 

@3.Дарабандии таърихи ҷамъияти ибтидоӣ дар асоси чӣ сурат гирифтааст? 

$A) Дар асоси этногенези одамони ҷамоаҳои ибтидоӣ; 

$B) Дар асоси шикор ва моҳигирии одамони ибтидоӣ; 

$C) Дар асоси зиндагии одамон дар сохти ҷамоаи ибтидоӣ; 

$D) Даврабандии асри санг бе ягон асос сурат гирифтааст; 

$E) Такмилёбии олоти меҳнат ва оқибатҳои иҷтимоии он; 

 

@4.Дар ҷамъияти ибтидоӣ болоравии истеҳсолот ба кадом ҳолат оварда 

расонид? 

$A) Ба васеъшавии истеҳсолот; 



$B) Ба коллективонии истеҳсолот; 

$C) Ба маҳдудшавии истеҳсолот; 

$D) Ба нарасидани маводи озуқа; 

$E) Ба фардигардии истеҳсолот; 

 

@5.Бо ташаббуси кадоме, аз ин шахсиятҳо бо сарварони ҳаракати 

зиддишўравӣ мусолиҳаи миллӣ ва гуфтушунид намуда, онҳоро розӣ намуд, 

ки ба манфиати тартиботи нав кор кунанд? 

$A) Ф. Хоҷаев; 

$B) Шириншоҳ Шоҳтемур; 

$C) Чинор Имомов; 

$D) Амир Олимхон; 

$E) Ҳисор, Тутқавул; 

 

@6.Машҳуртарин таърихнигорони Юнони ѕадимро муайян намоед: 

$A) Абўалии Балъамӣ, Табарӣ, Наршахӣ, Гардезӣ; 

$B) Аппиан, Диодор, Посидоний, Скилак; 

$C) Посидоний, Полибий, Гелланик, Ктесий, Арриан Флавий; 

$D) Плуатарх, Скилак, Арриан Флавий, Каллисфен; 

$E) Геродот, Ксенофонт, Гелланик, Ктесий, Арриан Флавий, Каллисфен; 

 

@7.Давраи биринҷи кадом ҳазорсолаҳоро дар бар мегирад? 

$A) ҲазорсолаиII- I то милод; 

$B) ҲазорсолаиV- III то милод; 

$C) ҲазорсолаиIII- I то милод; 

$D) ҲазорсолаиIII- II то милод; 

$E) Ҳазорсолаи IV- II то милод; 

 

@8.Шаҳраки Саразм дар кучо воқеъ гаштааст ва аз чониби кадом 

бостоншинос омухта шудааст? 

$A) 15 кмғарбии ш. Панҷакент аз ҷониби Н. Н. Неъматов омӯхта шудааст; 

$B) Дар води ЗарафшонназдикииСамарқанд аз ҷонибиШ. 

Абдуллоевомӯхташудааст; 

$C) Дар води Зарафшонназдикии Самарқанд аз ҷониби А. Аскаров 

омӯхташудаастшудааст; 

$D) 15 кмғарбии ш. Панҷакент аз ҷониби Б. И. Маршак омӯхташудааст; 

$E) 15 км ғарбии ш. Панҷакент аз ҷониби А. Исоқов омӯхта шудааст; 

 

@9.Ҷамъияти ибтидоӣ аз рўи олоти меҳнат (истеҳсолот) ба чанд давра 

тақсим мешавад? 

$A) ба се давра: асри санг, асри биринҷ ва асри сангу биринҷ; 

$B) ба ду давра: асри санг ва асри оҳан; 

$C) ба чор давра: асри санг, асри биринҷ, асри сангу биринҷ ва асри чуб; 

$D) як давра асри санг; 



$E) ба се давра: асри санг, асри биринҷ ва асри оҳан; 

 

@10.Давраҳои асосии асри сангро пай дар пай муайян кунед: 

$A) мезолит, палеолит ва неолит; 

$B) неолит, мезолит ва палеолит; 

$C) энеолит, мезолит ва неолит; 

$D) мезолит, неолит; 

$E) палеолит, мезолит ва неолит; 

 

@11.Давраи гузариши инсониятро аз асри санг ба асри биринҷ чӣ меноманд 

ва ин марҳила кадом ҳазораҳоро дар бар мегирад? 

$A) ин марҳила дар таъихи халқи тоҷик  вуҷуд надорад; 

$B) мезолит ҳазораи IV-  III пеш аз мелод; 

$C) энеолит ҳазораи X- VI пеш аз мелод; 

$D) неолит; 

$E) энеолит ҳазораи V- III пеш аз мелод; 

 

@12.Сохти обшинаи ибтидоӣ дар Осиёи Миёна аз кай оғоз мегардад? 

$A) 3 миллион сол пеш аз мелод; 

$B) 1,5 миллион сол пеш аз мелод; 

$C) 1 миллион сол пеш аз мелод; 

$D) 4 миллион сол пеш аз мелод; 

$E) 2 миллион сол пеш аз мелод; 

 

@13.Сабаби асосии пайдоиши динро дар миёни одамони ибтидоӣ  муайян 

намоед: 

$A) мафкураи пасти одамони қадим; 

$B) дар натиҷаи тарс; 

$C) барои раҳоӣ ёфтан аз мушкилиҳо; 

$D) шикори ҳайвонот ва кўмаки инсон аз қувваҳои табиӣ; 

$E) оҷиз мондани инсони қадим дар назди қувваҳои табиат (барф, борон, шамол, 

обхезӣ ва ғайра); 

 

@14.Марҳилаҳои асосии асри санг, яъне палеолит ба чанд давра тақсим 

мешавад? 

$A) ба ду давра: палеолити поён ва боло; 

$B) ба 4 давра: палеолити поён, миёна, нав ва навтарин; 

$C) ба палеолити нав ва навтарин; 

$D) ин марҳилаи асри санг бо ягон давра тақсим намешавад; 

$E) ба 3 давра: палеолити поён, миёна   ва нав; 

 

@15.Ёдгориҳои палеолити поён (800- 100 ҳазор сол п. м.) дар Тоҷикистон 

кадомҳоянд? 

$A) Дараи Шур, Ошхона ва Оқтанг; 



$B) Булён Боло, Қайроқум, Аҷинатеппа ва ғайра; 

$C) Лоҳутӣ, Обимазор, Кулдара, Хонақоҳ (н. Ховалинг) ва Қаратоғ (н. Ёвон); 

$D) Қайроқум, Оғзичӣ кик, Амонқутан, Тешуктош; 

$E) Тутқавул, Обикиик, Сайёд, Дараи Шур, Ошхона ва Оқтанг; 

 

@16.Одамоне, ки дар асри санги миёна (100- 40 ҳазор сол п.а.м.) зиндагӣ 

кардаанд дар илм чӣ ном бурда мешавад? 

$A) ҳомосапенсҳо, ки маънои одами боақлро дорад; 

$B) гомоэрктусҳо, ки одамони бо ду по ҳаракаткунандаро гўянд; 

$C) одам  маймунҳо, ки дар шакли ҳайвонӣ умр ба сар мебурданд; 

$D) ҳомосапенсҳо ки ба одамони имрўза шабоҳат доштанд; 

$E) неандарталҳо, ки ба одамони имрўза шабоҳат доштанд; 

 

@17.Ёдгории таърихии Саразм дар куҷо воқеъ гардидааст ва ба кадом давра 

тааллуқ дорад? 

$A) дар қарибии Ғур, ҳазораи III-II п.а.м.; 

$B) дар Қашқадарё, асрҳои XVI-X п.а.м.; 

$C) дар Балхи қадим, асрҳои IX- VII п.а.м.; 

$D) дар Хуҷанд, асрҳои V-III п.а.м; 

$E) дар қарибии Панҷакент, ҳазораи III-II п.а.м.; 

 

@18.Бостоншиноси  шўравӣ Окладников А. П. аз кадом сол ба кофтуковҳои 

археологӣ дар Тешиктош  (Бойсуни Ўзбакистон) оғоз намуд? 

$A) соли 1936; 

$B) соли 1932; 

$C) соли 1939; 

$D) соли 1948; 

$E) соли 1938; 

 

@19.Чаро маданияти Андроновӣ мегўянд? 

$A) ба он хотир, ки дар шаҳри Андронов кашф шудааст; 

$B) ин шаҳрест, ки дар Тоҷикистони ҷанубӣ кашф гардидааст; 

$C) ин маданияти қадимаи ориёиҳо буда, дар Кулдараи Ховалинг кашф шудааст; 

$D) аз номи шаҳри бузурге, ки дар Олмон кашф гардидааст; 

$E) аввалин қабрҳои ин маданиятро дар Сибири Ғарбӣ аз деҳаи Андронов кашф 

кардаанд; 

 

@20.Ёдгориҳои машҳури замони мезолит (ҳазораи X- VІ) дар Тоҷикистон 

кадомҳоянд? 

$A) Ҷарқутан, Анави І, ІІ, ІІІ ва Обикиику Булён; 

$B) Қайроқум, Оғзичӣ кик, Амонқутан, Тешуктош; 

$C) Лоҳутӣ, Обимазор, Кулдара, Хонақоҳ ва Қаратоғ; 

$D) Хонақоҳ ва Қаратоғ; 



$E) Тутқавул, Обикиик, Сайёд, Дараи Шур (дар Норак), Ошхона (Помир) ва 

Оқтанг (Шаҳристон); 

 

@21.То имрўз чанд шакли иттиҳоди одамон маълум аст? 

$A) ташаккули оила ва баъдан авлод; 

$B) се шакл: қабила, миллат ва халқ; 

$C) ду шакл: халқ ва миллат; 

$D) чор шакл: оила, авлод қабила ва халқ; 

$E) чор шакл: авлод, қабила, халқият ва миллат; 

 

22.То имрўз инсоният чанд форматсияи ҷамъиятӣ- иқтисодиро аз сар 

гузаронидааст? 

$A) се форматсия: обшинаи ибтидоӣ, феодалӣ ва капиталистӣ; 

$B) 2 форматсия: сотсиалистӣ ва капиталистӣ; 

$C) 3 форматсия: ибтидой, ғуломдорӣ ва феодалӣ; 

$D) 4 форматсия: оила, авлод, қабила ва халқ; 

$E) 5 форматсия: обшинаи ибтидоӣ, ғуломдорӣ, феодалӣ, капиталистӣ ва 

сотсиалистӣ; 

 

@23.Кадом сайёҳони Аврупоӣ дар бораи Темуриён ахборот додаанд? 

$A) Васко до Гама, Амриго Виспучӣ; 

$B) Олденбург; 

$C) Крузенштейн, Ломанш; 

$D) Миклухо Маклай; 

$E) Гонсалес де Клавихо, Плано Карпини; 

 

@24.Дар бораи таърих тоҷикони Хитой кадом муаррихи тоҷик маълумот 

додааст? 

$A) Н.Акрамов; 

$B) Ишонқулов; 

$C) Н.Турсунов; 

$D) Н.Веселов; 

$E) Саидов; 

 

@25.Кадом сайёҳи италиявӣ дар бораи тоҷикон маълумот додаст? 

$A) Шин Сиз Ян; 

$B) Русти Чано; 

$C) Сизян Цизян; 

$D) Син Мин; 

$E) Марко Поло; 

 

@26.Дар кадом фоматсияи ҷамъиятӣ- иқтисодӣ синфҳо вуҷуд надоштанд? 

$A) ғуломдорӣ; 

$B) сотсиалистӣ; 



$C) феодалӣ; 

$D) капиталистӣ; 

$E) обшинаи ибтидоӣ; 

 

@27.Авлод чист? 

$A) гурўҳи одамоне, ки дар як қабила зиндагӣ мекарданд; 

$B) гурўҳи одамоне, ки якҷоя шикор мекарданд; 

$C) якчанд оила муттаҳид шуда авлодро ташкил мекарданд; 

$D) одамони ҳамхун ва хешу таборро меноманд; 

$E) гурўҳи одамони ҳамхун ва хешу таборро гўянд, ки дар якҷоягӣ зиндагӣ ва 

меҳнат намуда, молу мулки умумӣ доштанд; 

 

@28.Қадимтарин  тасвирҳои  рўи  санг бештар аз кадом минтақаи 

Тоҷикистон ёфта шудаанд? 

$A) дар Бадахшон ва Панҷакент; 

$B) дар Душанбе; 

$C) дар Бадахшон, аз ҷумла Помири Ғарбӣ; 

$D) дар Панҷакент, аз ҷумла Саразм; 

$E) дар Ховалинг аз Кулдара; 

 

@29.Дар шаҳраки Анав чанддавраи маданӣ ҷудо карда шудааст? 

$A) Се давраи маданӣ; 

$B) Панҷ давраи маданӣ; 

$C) 12 давраи маданӣ; 

$D) Шаш давраи маданӣ; 

$E) Чор давраи маданӣ; 

 

@30.Шаҳраки Анав дар куҷо воқеъ гардидааст ва аввалин бор аз ҷониби ки 

омӯхта шудааст? 

$A) Дар наздикии стансияи Анов аз тарафи шарқии Ашхобод воқеъ гардида аз 

ҷониби Помпели омӯхта шуда буд; 

$B) Дар наздикии стансияи Анов аз тарафи шарқии Ашхобод воқеъ гардида аз 

ҷониби В. М. Масон омӯхташудабуд; 

$C) Дар наздикии стансияи Анов аз тарафи шарқии Ашхобод воқе гардида аз 

ҷониби Б. А. Куфтин омӯхта шуда буд; 

$D) Дар наздикии стансияи Анов аз тарафи шарқии Ашхобод воқеъ гардида аз 

ҷониби Б. И. Сорианиди омӯхта шуда буд; 

$E) Дар наздикии стансияи Анов аз тарафи шарқии Ашхобод воқеъ гардида аз 

ҷониби Б. А. Литвинскии омӯхташудабуд; 

@31.Ҷанги ҳалкунанда миёни Томирис (массагетҳо) ва Куруш (форсҳо) кай ва 

дар куҷо ба амал омад? 



$A) августи соли 330 п.а.м. дар соҳили дарёи Аму, ки дар натиҷа Спаргапис кушта 

шуд; 

$B) октябри соли 531 п.а.м. дар соҳили дарёи Вахш, ки дар натиҷа Куруш кушта 

шуд; 

$C) дар соҳили дарёи Сир, ки дар натиҷа Томирис шикаст хўрда кушта мешавад; 

$D) ин ҷанг дар таърих маълум нест; 

$E) июли августи соли 530 п.а.м. дар соҳили дарёи Сир, ки дар натиҷа Куруш 

шикаст хўрда кушта мешавад; 

 

@32.Кадом асари таърихшиноси тоҷик шўҳрати ҷаҳонӣ пайдо кард? 

$A) «Ёддоштҳо»-и Садриддин Айнӣ; 

$B) «Давлати Сомониён»- и Н.Неъматов; 

$C) «Наводир – ул -  вақоеъ» -и Аҳмади Дониш; 

$D) «Таърихи мухтасари халқи тоҷик.Гафуров Б; 

$E) «Тоҷикон»-  и Бобоҷон Ғафуров; 

 

@33.Кадоме аз ин донишмандон дар бораи таърихи салтанати манѓития 

китоб навиштаанд? 

$A) Муҳаммад ибни Арабшоҳ; 

$B) Муҳаммадшарифи Самарқандӣ; 

$C) Абурайҳони Берунӣ; 

$D) Муҳаммадрафеъи Ансорӣ; 

$E) Аҳмади Дониш; 

 

@34.Соли 1926 кадом асари Садриддин Айнӣ нашр гардид. 

$A) «Таърихи амирони манѓитияи Бухоро»; 

$B) «Исёни Муқаннаъ»; 

$C) «Одина»; 

$D) «Ёддоштҳо»; 

$E) Намунаи адабиёти тоҷик»; 

 

@35.Дар ибтидои асри ХХ бо номи  «Тоҷикон» (Таджики) кадом олим асар 

навишта буд? 

$A) Минаев; 

$B) Бобринской; 

$C) Шишов; 

$D) Соболев; 

$E) Бартолд; 

 

@36.Шўравӣ, ки ба мактаби оламшумули таърихшиносон ва шарқшиносон 

асос гузоштааст, кист?  

$A) Раҳмон Набиев; 

$B) Садриддин Айнӣ; 

$C) Сотим Улуғзода; 



$D) Ҷаббор Расулов; 

$E) Бобоҷон Ғафуров; 

 

@37.Асарҳои таърихии Эмомалӣ Раҳмонро номбар кунед? 

$A) Зиёиён равшангарони роҳи фардои миллатанд; 

$B) Истиқлолият неъмати бебаҳост; 

$C) Таъкидҳои президент оид ба соҳаи маориф; 

$D) Масъулият барои фардои миллат; 

$E) Аз Ориён то Сомониён, Тоҷикон дар оинаи таърих; 

 

@38.Дар сарчашмаҳои атиқа ҳудуди имрўзаи Осиёи Миёна бо кадом ном 

машҳур аст? 

$A) Сайҳун; 

$B) Мовароуннаҳр; 

$C) Хуросон; 

$D) Аҷам; 

$E) Варазрўд; 

 

@39.Забони тоҷикӣ ба кадом оилаи забонҳо дохил мешавад? 

$A) Паҳлавӣ; 

$B) Туркӣ; 

$C) Африкоӣ; 

$D) Амрикоӣ; 

$E) Ҳинду аврупоӣ; 

 

@40.Сохти авлодӣ чист? 

$A) гурўҳи хешовандоне, ки молумулки умумӣ дошта, якҷоя зиндагӣ ва меҳнат 

мекарданд; 

$B) гурўҳи ҳамдеҳагоне, ки якҷоя зиндагӣ ва меҳнат карда, урфу одати умумӣ 

доштанд; 

$C) гурўҳи ҳамқабилаҳое, ки урфу одати умумӣ ва забони ягона доштанд; 

$D) гурўҳи хешовандоне, ки алоҳида кору зиндагӣ намуда, моликияти якҷоя 

доштанд; 

$E) гурўҳи хешовандоне, ки мулки алоҳида дошта, якҷоя кору зиндагӣ 

менамуданд; 

 

@41.Қабила чист? 

$A) Якчанд авлодҳои ба ҳамдигар наздикро, ки урфу одати умумӣ дошта ба якчанд 

забон гап мезаданд; 

$B) Якчанд авлодҳои ба ҳамдигар наздике, ки урфу одати умумӣ дошта, ба як 

забон ҳарф мезаданд қабиларо ташкил медоданд; 

$C) як авлоди ба ҳам монанде, ки ҳудуд забон ва маданияти ягона доштанд, қабила 

меномиданд; 

$D) Умумияти одамони ибтидоие, ки урфу одат  забон ва ҳудуди ягона доштанд; 



$E) Ду ё се авлоди ба ҳам наздик, ки забони умумӣ ва ҳудуди умумӣ  доштанд, 

қабила ном дошт; 

 

@42.Идҳо ва ҷашнҳои қадимаи тоҷиконро  номбар кунед? 

$A) Иди Ваҳдати миллӣ, Парчам, Тиргон; 

$B) Иди ғалаба, Меҳргон, Иди Ваҳдати миллӣ; 

$C) Иди Наврўз, Тиргон, Парчам, Рамазон; 

$D) Идҳои Рамазон ва Қурбон, Иди ғалаба; 

$E) Идҳои Наврўз, Меҳргон, ҷашни Сада; 

 

@43.Марҳилаҳои  асосии ҷомеаи  ибтидоӣ дар Осиёи Миёна кадомҳоянд?  

$A) асри оҳан, санг, мис; 

$B) Асри санг, нуқра, биринҷ; 

$C) Асри қадимаи санг, асри миёна; 

$D) асри биринҷ, оҳан, асри нуқра; 

$E) Асри санг, биринҷ ва оҳан; 

  

@44.Дар Шоҳнома рўди Сир бо кадом ном ёд мешавад? 

$A) Танаис; 

$B) Яксарт; 

$C) Окс; 

$D) Аракс; 

$E) Гулзариён; 

 

@45.Ёдгориҳои меъмориро муайян намоед: 

$A) санъати тасвирӣ,аз қабили санъати наққошӣ, наҷҷорӣ 

(чубтарошӣ),кандакории рўи сангу гач,ороиши амалӣ,ва дигар намудҳои санъат; 

$B) вақфномаҳо,хату васиқаҳо,ҳуҷҷатҳои хариду фурўши замин,манзил, актҳои 

муассисаҳои ҳокимияти давлатӣ ва идораҳои давлатӣ, дигарҳуҷҷатҳои хаттӣ ва 

графикӣ, дастнависҳо, ва ѓ; 

$C) Ҳамаи ёдгориҳое, ки қиммати таърихӣ доранд; 

$D) қурѓонҳо, боқимондаҳои деҳаҳо, истеҳкомҳо, корхонаҳо, иншоотҳои обӣ 

(дарѓотҳо, наҳрҳо), дахмаю дахмакҳо, тасвири рўи сангҳо, пулҳо,олоту ашёҳои 

қадима ва ѓ; 

$E) маҷмўаи меъморӣ, марказҳои таърихӣ, қитъаи  маҳаллаҳои куҳна, хиёбонҳо, 

кўчаҳо,чоркўчаҳо,осори иморатҳои қадима,меъмории ҷудогонаи 

ҳавлиҳо,манзилҳо, меъмории адён,меъмории халқӣ, меъмории халқӣ, осори 

устохонаҳои ҳунармандӣ; 

 

@46.Асри санг ба чанд давра тақсим мешавад? 

$A) тилло, энеолит, биринҷ; 

$B) мис, нуқра, тилло, биринҷ; 

$C) нуқра, лоҷувард, тилло, полеолит; 

$D) тилло, биринҷи, лоҷувард, неолит; 



$E) палеолит, мезолит, неолит; 

 

@47.Дарозтарин давраи таърихӣ кадом аст? 

$A) Асри биринҷ; 

$B) Асри оҳан; 

$C) Асри оҳану санг; 

$D) Асри мису биринҷ; 

$E) Асри санг; 

 

@48.Бошишгоҳҳои маданияти Ҳисор дар кадом мавзеъҳо вуҷуд доштанд? 

$A) Кулоб, Хатлон; 

$B) Вахш, Рашту Дарвоз; 

$C) Бохтар, Қабодиён; 

$D) Самарқанду Хуросон; 

$E) Ҳисор, Тутқавул; 

 

@49.Дафинаи Амударё кай ва аз кадом минтақаи Тоҷикистон  дарёфт 

гардидааст? 

$A) соли 1953 дар ноҳияи Восеъ; 

$B) соли 1938 дар маѓораи Тешиктош (вилояти Бойсуни Узбакистон); 

$C) соли 1953 дар Сурхкутал (Афѓонистони имрўза); 

$D) соли 1931 дар ноҳияи Айнӣ; 

$E) соли 1877 дар ноҳияи Қубодиён; 

 

@50.Айни ҳол ёдгориҳои «Дафинаи Амударё» дар кадом осорхона нигаҳдори 

мешаванд? 

$A) осорхонаи миллии ш.Душанбе; 

$B) осорхонаи Тошканд; 

$C) осорхонаи Ленинград; 

$D) осорхонаи Берлин; 

$E) осорхонаи Лондон; 

 

@51.Макон (харобаи бозёфти «Дафинаи Амударё» бо кадом ном маълум аст? 

$A) Кулдара; 

$B) Сайёд; 

$C) Тахти Ҷамшед (Персаполис); 

$D) Ҳулбук; 

$E) Тахти сангин; 

 

@52.Асари «Осор- ул- боқия» бо қалами кӣ тааллуқ дорад? 

$A) Муҳаммад ал-Хоразмӣ; 

$B) Абўалии Балъамӣ; 

$C) Умари Хайём; 

$D) Фадидаддини Аттор; 



$E) Абўрайҳони Берўнӣ; 

 

53.Пажуҳишгоҳи таърих, бостоншиносӣ ва мардумшиносии ба номи Аҳмади 

Дониши АУ ҶТ кадом сол таъсис ёфтааст? 

$A) Соли 1934; 

$B) Соли 1933; 

$C) Соли 1941; 

$D) Соли 1953; 

$E) Соли 1951; 

 

@54.Дар хусуси ба рўйхат даровардани ёдгориҳои бостонӣ дар Тоҷикистон 

солҳои 20- 30- юми қарни ХХ- ум нақши кадоме аз ин шахсиятҳо бузург аст? 

$A) А.А. Фрейман; 

$B) А.Пўлодӣ; 

$C) В.В.Воробьёв; 

$D) Эркиной Ѓуломова; 

$E) В.Р. Чейлитко; 

 

@55.Маънои калимаи «дахма» чист? 

$A) хароба; 

$B) деворнигора; 

$C) соҳил; 

$D) чоҳ; 

$E) гӯрхона; 

 

@56.Навиштаҳои болои сангро дар таърих чӣ меноманд? 

$A) папирус; 

$B) дудмон; 

$C) кушк; 

$D) фарвартик; 

$E) катиба; 

 

@57.Қабристони дудмони Шайбониён бо кадом ном маъруф аст? 

$A) “Оромгоҳишоҳҳон”; 

$B) “Мазори азизон”; 

$C) “Суфаи Шайбониён”; 

$D) “МақбараиХон”; 

$E) “МарқадиШайбониён”; 

 

@58.Ёдгориҳои бостонии кишврамонро шартан ба чанд гурўҳ ҷудо 

мекунанд? 

$A) ба ҳеҷ гурўҳ ҷудо намекунанд; 

$B) ба ду гуруҳ: шаҳристон ва арк; 

$C) ба се гурўҳ: шаҳристон, қабристон ва арк; 



$D) ба 4 гурўҳ: дарвоза, қалъа, девор ва корез; 

$E) ба се гурўҳ:бошишгоҳ, дафнгоҳ, осори нақбканҳои кўҳӣ; 

 

@59.Саразм дар кадом ноҳияи имрўзаи Тоҷикистон ҷой гирифтааст? 

$A) Хуҷанд; 

$B) Кўлоб; 

$C) Шаҳринав; 

$D) Истаравшан; 

$E) Панҷакент; 

 

@60.Муаллифи Авасто кист? 

$A) Пайғамбар Мўсо; 

$B) Пайғамбар Муҳаммад; 

$C) Пайғамбар Исо; 

$D) Пайғамбар Довуд; 

$E) Пайғамбар Зардушт; 

 

@61. Аввалин маротиба таълимоти Зардушт дар куҷо ба вуҷуд омад. 

$A) Суғд; 

$B) Хоразм; 

$C) Марв; 

$D) Бухоро; 

$E) Бохтар; 

 

@62.Дар давраи ҳукмронии кадом амири сомонӣ пойтахти Сомониён аз 

Самарқанд ба Бухоро кучид? 

$A) Мунтасир; 

$B) Нуҳ ибни Аҳмад; 

$C) Аҳмади Сомонӣ; 

$D) Насри II; 

$E) Исмоили Сомонӣ; 

 

@63.Дар синни чандсолагӣ Зардушт ба мартабаи пайғамбарӣ расид? 

$A) 50 солагӣ; 

$B) 15 солагӣ; 

$C) 25 солагӣ; 

$D) 35 солагӣ; 

$E) 40 солагӣ; 

 

@64.Маънои  номи Зардушт? 

$A) Зара – оташ, уштра – парастиш; 

$B) Зара – ҳаво, уштра – абр; 

$C) Зара – уштра, сафедҷома; 

$D) Зара –офтоб, уштра- шўъла; 



$E) Зарра – посбон, уштра – уштури зард; 

 

@65.«Авасто» бо кадом хат навишта шудааст? 

$A) Хати лотинӣ; 

$B) Хати кирилӣ; 

$C) Хати арабӣ; 

$D) Хати форсӣ; 

$E) Хати мехи; 

 

@66.Авасто дар чӣ ва бо кадом хат навишта шудааст? 

$A) дар понздаҳ ҳазор  пўсти гов бо хати куфи; 

$B) Дар даҳ ҳазор пўсти асп; 

$C) Дар понздаҳ ҳазор  пўсти гов бо хати арабӣ; 

$D) дар понздаҳ ҳазор  пўсти гов бо хати юнонӣ; 

$E) Дар дувоздаҳ ҳазор пўсти гов бо хатти заррин; 

 

@67.Авесто дар замони Сосониён аз чанд калима иборат буд. 

$A) 15- ҳазору 200-калима; 

$B) 220- ҳазору 400- калима; 

$C) 340-ҳазору 670 калима; 

$D) 345 ҳазору 700 калима; 

$E) 370 ҳазору 300 калима; 

 

@68.Авасто аз чанд боб(ҷилд) иборат мебошад. 

$A) 18 боб; 

$B) 23 боб; 

$C) 11 боб; 

$D) 16 боб; 

$E) 21 боб; 

 

@69.Мафҳуми калимаи ориёӣ чист? 

$A) Ҷасур, кучманчӣ; 

$B) Марди озод, ҷасур, доно; 

$C) Кучманчӣ, қавирода, бузург; 

$D) Қавирода, кучманчӣ; 

$E) Озодагон, воломақом, асил; 

 

@70.Шуриши Хуталониҳо бар зидди арабҳо кадом сол сар зада буд? 

$A) Соли 387; 

$B) Соли 980-965; 

$C) Соли 530; 

$D) Соли 452; 

$E) Соли 737; 

 



@71.Маркази давлати Тоҳириён кадом шаҳр буд? 

$A) Балх; 

$B) Бухоро; 

$C) Ҳирот; 

$D) Самарқанд; 

$E) Нишопур; 

 

@72.Исмоили Сомонӣ кадом солҳо амири Сомониён  буд? 

$A) Солҳои 336- 354; 

$B) Солҳои 542- 586; 

$C) Солҳои 941- 945; 

$D) Солҳои 919- 921; 

$E) Солҳои 892- 907; 

 

@73.Кадом солҳо давлати Сосониён арзи вуҷуд кард? 

$A) 705- 715; 

$B) 875- 999; 

$C) 821- 873; 

$D) 873- 903; 

$E) 224- 651; 

 

@74.Аввалин шоҳи ориёиҳо  кӣ буд ва маънои номи ў чист? 

$A) Фаридун буда, маънояш писари  нури  оламгир аст; 

$B) Довуд буда маънояш замин аст; 

$C) Кайхусрав, буда маънояш писари нури оламгир аст; 

$D) Чам (Ҷамшед) буда, маънояш писари шоҳи офтоб аст; 

$E) Каюмарс буда, маънояш точдор аст; 

 

@75.Давлати Сомониён чӣ гуна давлат буд? 

$A) ғуломдорӣ; 

$B) шоҳигарӣ; 

$C) республикавӣ; 

$D) демократӣ; 

$E) феодалӣ; 

 

@76.Авасто дар замони  ҳукмронии  кадом сулола аз нав барқарор гардид? 

$A) Сомониён; 

$B) Саффориён; 

$C) Аршакиён; 

$D) Тоҳириён; 

$E) Сосониён; 

 

@77.Дар дини Зардуштӣ кадом касбҳо бошараф  ҳисобида мешуданд? 

$A) Кишоварзӣ ва кулолгарӣ; 



$B) Ҳунармандӣ ва шикорчигӣ; 

$C) Шикорчигӣ ва косибӣ; 

$D) Косибӣ ва боғпарварӣ; 

$E) Чорводорӣ  ва зироатчигӣ; 

 

@78.Кадом олим ва дар кадом аср «Авасто»ро ба мардуми Аврупо шинос 

намуд? 

$A) Улуғбек дар XVI; 

$B) Виктор Гюго дар асри Х; 

$C) Берунӣ асри ХI; 

$D) Геродот IV пеш аз мелод; 

$E) Антикел Дюперон дар асри XVIII; 

 

@79.Қадимтарин давлатҳои ғуломдории Осиёи Миёнаро номбар кунед? 

$A) Урарту, Хоразм, Саффор; 

$B) Бохтар, Чин, Урарту; 

$C) Хоразм, Саффор, Бохтар; 

$D) Хоразм, Урарту, Бохтар; 

$E) Хоразм, Бохтар, Суғд; 

 

@80.Қабилаҳои қадимтарини бодиянишини Осиёи Миёнаро номбар кунед? 

$A) исмоилиҳо, бобакониҳо; 

$B) тоҷикон, скифҳо,  узбекон; 

$C) гурҷиҳо, арманиҳо; 

$D) скифҳо, суғдиҳо, фарғонагихо; 

$E) бохтариҳо, сакоиҳо, массагетҳо; 

 

@81.Пойтахти Суғд кадом шаҳр буд? 

$A) Бухоро; 

$B) Хуҷанд; 

$C) Панҷакент; 

$D) Истаравшан; 

$E) Мароқанд; 

 

@82.Хоразми Бузург дар сарчашмаҳои таърихи бо кадом ном омадааст? 

$A) Турон; 

$B) Ориёно; 

$C) Даван; 

$D) Суғд; 

$E) Ариянам Вайҷаҳ; 

 

@83.Дар Суғд ҳокимро чӣ мегуфтанд. 

$A) Афшин; 

$B) Сатрап; 



$C) Сипоҳсолор; 

$D) Амир; 

$E) Ихшид; 

 

@84.Давлати Саффориён кадом солҳо вуҷуд дошт? 

$A) Солҳои 765- 788; 

$B) Солҳои 870- 877; 

$C) Солҳои 817-864; 

$D) Солҳои 850- 903; 

$E) Солҳои 873-903; 

 

@85.Набарди байни Куруш ва массагетҳо кадом  сол ба вукўъ пайваст? 

$A) марти 520 п.м; 

$B) апрели 425 п.м; 

$C) декабри 577; 

$D) июли 196п.а.м; 

$E) августи 530 п.м; 

 

@86.Шўриши марғиёниҳо бо сардории Фрада кадом сол ба амал омад? 

$A) 15- ноябри соли 527 п.м; 

$B) 12-январи соли 525; 

$C) 14- марти соли 322; 

$D) 20- июни соли 421 мелодӣ; 

$E) 10-декабри с.522 п.м; 

 

@87.Сардори қабилаи  массагетҳо кӣ  буд? 

$A) Спитамен; 

$B) Темурмалик; 

$C) Муққанаъ; 

$D) Рофеъ ибни Лайс; 

$E) Малика Томарис; 

 

@88.Намояндаи охирини  сулолаи Ҳахоманишҳо кӣ буд? 

$A) Яздигурди II; 

$B) Куруши Кабир; 

$C) Камбиз; 

$D) Ардашери 1; 

$E) Дорои Ш; 

 

@89.Солҳои ҳукмронии Дорои - 1- ро муайян кунед? 

$A) 521- 466; 

$B) 583- 432; 

$C) 522-486; 

$D) 531- 455; 



$E) 544- 473; 

 

@90.Дар ҳудуди имрўзаи Тоҷикистон Ҳахоманишҳо кадом шаҳрро бунёд 

намуданд? 

$A) Хуҷанд; 

$B) Мароқанд; 

$C) Бухоро; 

$D) Балх; 

$E) Киропол (Курушкада); 

 

@91.Баъди Куруши Кабир, кӣ соҳиби тоҷу тахт гардид? 

$A) Дорои1, солҳои 562- 543; 

$B) Дорои3,  солҳои 578- 503; 

$C) Арсес, солҳои 545- 532; 

$D) Ардашер, солҳои 589- 534; 

$E) Камбиз, солҳои 530- 522; 

 

@92.Солҳои ҳукмронии Филлипи (Файлақуси II) – ро муайян намоед? 

$A) 965- 974; 

$B) 369- 358 п.м; 

$C) 355-458; 

$D) 895- 985; 

$E) 359- 336 п.м; 

 

@93.Искандари Мақдунӣ кадом солҳо ҳукмронӣ кардааст? 

$A) 550- 530 п.м; 

$B) 522- 485 п.м; 

$C) 420- 410 п.м; 

$D) 329- 327 п.м; 

$E) 336- 323 п.м; 

 

@94.Ҷанги Гавгамелла кадом сол ба вуқўъ  пайваст? 

$A) 2 -ноябри соли 327 п.м; 

$B) тобистони соли 321 п.м; 

$C) моҳи май соли 333 п.м; 

$D) октябри соли 334 п.м; 

$E) 1- октябри соли 331 п.м; 

 

@95.Искандари Мақдунӣ дар соҳили дарёи Сир шаҳреро бунёд намудааст, ки 

он чӣ ном дошт? 

$A) Мовароуннаҳр; 

$B) Ҳирот; 

$C) Хуросон; 

$D) Кармина; 



$E) Искандарияи Ақсо; 

 

@96.Спитамен кӣ буд ва бар зидди кадом истилогарон мубориза бурдааст? 

$A) сипҳсолор ва роҳбари қабила; 

$B) сипаҳсолори моҳир ва ватандўсти бохтарӣ буда, солҳои 329- 325 то милод бар 

зидди истилогарони Юнону Мақдунӣ; 

$C) ҳокими Суғд буда, соли 522 то милод бар зидди  истилогарони Ҳахоманишӣ; 

$D) ҷанговари шуҷоъ ва ватандўст буда, соли 722 бар зидди ис 

тилогарони араб; 

$E) лашкаркаши моҳир ва қаҳрамони ватандўсти суғдӣ буда, солҳои 329-327 то 

милод бар зидди истилогарони Юнону Мақдунӣ; 

 

@97.Мавҷудияти давлати Кушониён ба кадом асрҳо рост меояд? 

$A) асрҳои III-V; 

$B) асрҳои I- IV милодӣ; 

$C) асрҳои II- I; 

$D) асрҳои II-V милодӣ; 

$E) охири асри ІІ п.а.м. то асри IV милодӣ; 

 

@98.Искандари Мақдунӣ кадом солҳо ҳукмронӣ карда, дар куҷо аз олам  

даргузаштааст? 

$A) солҳои 336-327 дар Миср; 

$B) солҳои 452- 430 дар Ҳиндустон; 

$C) солҳои 350-342 дар Чин; 

$D) солҳои ҳукмрони ва вафоти ў муайян нест идоракунии ў тақрибан дар асрҳои 

III пеш аз милод ҷои вафоташ Миср; 

$E) солҳои 336-323 дар синни 33 солагӣ дар Бобулистон; 

 

@99.Ҷанги наздикии Исса кадом сол ба вуқўъ пайваст? 

$A) соли 332п.м; 

$B) соли 331п.м; 

$C) соли 320п.м; 

$D) соли 321п.м; 

$E) соли 333п.м; 

 

@100.Бесс кӣ буд?  

$A) Шоҳаншоҳ; 

$B) Сарлашкар; 

$C) Ихшиди Суғд; 

$D) Шоҳи Хуросон; 

$E) Cатрапи Бохтар; 

 

@101.Ба муборизаи суғдиён ба муқобили Искандари Мақдунӣ кӣ сарварӣ 

менамуд? 



$A) Ҳахоманишиҳо; 

$B) Томарис; 

$C) Темурмалик; 

$D) Рофеъ ибни Лайс; 

$E) Спитамен; 

 

@102.Авасто бори аввал аз тарафи киҳо сўзонда шудааст? 

$A) Аштархониҳо; 

$B) Ҳахоманишиҳо; 

$C) Сосониҳо,Туркҳо; 

$D) Портҳо (Парфия); 

$E) Юнону макдуниҳо; 

 

@103.Ҷанги назди дарёи Гранник кадом сол ва байни киҳо рўй дод? 

$A) Соли 320 пеш аз мелод байни хоразмиёну бохтариён; 

$B) Соли 254 байни хоразмшоҳиён ва муғулҳо; 

$C) Соли 368 байни муғулҳо ва темуриён; 

$D) соли 1219 байни муғулҳо ва хоразмшоҳиён; 

$E) Соли 334 пеш аз мелод байни мақдуниҳо ва ҳахоманишиҳо; 

 

@104.Давлати Портро (Парфия) кай ва кӣ асос гузошт? 

$A) Шайбонихон, соли 1501; 

$B) Герай, асри 1 пеш аз милод; 

$C) Ҳусрави Анушервон, соли 531; 

$D) Исмоили Сомонӣ, соли 892; 

$E) Аршак, соли 247 то милод; 

 

@105.Спитамен дар куҷо ва бар зидди,ки шўриш бардошт? 

$A) Дар Бохтар бар зидди Юнониҳо; 

$B) Дар Порт бар зидди Скифҳо; 

$C) Дар Миср бар зидди Македониҳо; 

$D) Дар Хоразм бар зидди Юнону Мақдуниҳо; 

$E) Дар Самарқанд (Мароқанд) бар зидди Мақдуниҳо; 

 

@106.Искандари Мақдунӣ дар Киропол чанд ҳазор суғдиёнро ба қатл 

расонид? 

$A) 3,5- ҳазор; 

$B) 2,5- ҳазор; 

$C) 4,5- ҳазор; 

$D) 6,5-ҳазор; 

$E) 8- ҳазор; 

 

@107.Искандари Мақдунӣ дар Шарқ чанд қалъае бо номи Александрия сохт? 

$A) 10қалъа; 



$B) 14 қалъа; 

$C) 28 қалъа; 

$D) 13 қалъа; 

$E) 12 қалъа; 

 

@108.Искандар бо духтари кӣ хонадор шуд? 

$A) Антиохи 3; 

$B) Селевк; 

$C) Антиох; 

$D) Антиохи 1; 

$E) Оксиарт; 

 

@109.Ёдгории «Кўҳи бесутун» ба кадом шоҳи Ҳахоманишиён нисбат дода 

мешавад? 

$A) Куруш; 

$B) Дорои 111; 

$C) Камбуҷио; 

$D) Ардашери 11 Мнеман; 

$E) Дорои 1; 

 

@110.Дар Авесто номи кадом шаҳрҳои кадимаи тоҷикон қайд шудаанд? 

$A) Бухоро, Самарқан, Кобул, Ҳамадон ва Шом; 

$B) Дар Авесто ҳеҷ шаҳри қадима қайд нашудааст; 

$C) Теҳрон, Ҳамадон,Язд ва дигар шаҳрҳои Эрони Ѓарбӣ; 

$D) Курушкада,Хуҷанд,Уротеппа, Кўлоб ва ѓ; 

$E) Хоразм, Суѓд, Марв, Балх, Нисо, Ҳирот, Арахоз Сиистон, Чоч (Тошканд), ва ѓ; 

 

@111.Дар кадом давлатдорӣ санъати шишарезӣ ва ороиши зарфҳои 

шишагин рушд карда буд? 

$A) Портҳо (Ашкониён); 

$B) Сомониён; 

$C) Селевкиён; 

$D) Кўшониён; 

$E) Юнону Бохтар; 

 

@112.Искандар дар синни чандсолагӣ ва дар куҷо аз олам даргузашт? 

$A) Дар синни 43 солагӣ дар Марв; 

$B) Дар синни 23 солигӣ дар Миср; 

$C) Дар синни 35 солагӣ дар Македония; 

$D) Дар синни 32 солагӣ дар Юнон; 

$E) Дар синни 33 солагӣ дар Бобулистон; 

 

@113.Солҳои мавҷудияти давлати Юнону Бохтарро муайян намоед: 



$A) солҳои 250 п.а.м. то 224 милодӣ; 

$B) солҳои 250- 141 п.а.м; 

$C) солҳои 256- 128  милодӣ; 

$D) солҳои 254- 120 п.а.м; 

$E) солҳои 256-128 п.а.м; 

 

@114.Пойтахти Порт (Парфия) кадом шаҳр буд? 

$A) Балх (Боҳдӣ) дар Афғонистони имрўза; 

$B) шаҳри Тайсафун; 

$C) Шуъмон дар Ҳисори имрўза; 

$D) Мунк дар ноҳияи Ховалинг; 

$E) Меҳрдаркард (Нусай) дар Ашқободи Туркманистон; 

 

@115.Кадом намояндаи Юнону Бохтар Ҳиндустонро тасхир намуд? 

$A) Дмитрий; 

$B) Евкрадит; 

$C) Димитрий; 

$D) Евтидем; 

$E) Диодоти I; 

 

@116.Кадом давлатҳоро элинӣ меноманд? 

$A) Селевкиён, Юнониасоси Бохтар, Порт; 

$B) Кушониён, Кидориён ва Хиёниён; 

$C) Сосониён, Ҳайтолиён ва Бармакиён; 

$D) Тоҳириёну Саффариён; 

$E) Давлати Искандари Мақдунӣ, Даъван, Птоломейҳо ва Селевкиён; 

 

@117.Асосгузори давлати Саффориён киаст? 

$A) Ардашери Бобакон; 

$B) Исмоили Сомонӣ; 

$C) Тоҳир ибни Ҳусейн; 

$D) Холид ибни Бармак; 

$E) Яъқуб ибни Лайс; 

 

@118.Подшоҳони машҳури давлати Кушонро номбар кунед? 

$A) Наср, Аҳмад, Ёқуб, Илёс; 

$B) Абубакру Умар, Усмону Ҳайдар; 

$C) Умару Усмону Ҳайдар Аҳмад, Ёқуб, Илёс; 

$D) Куруш, Геродот, Юстис, Юстин, Алексей; 

$E) Куҷула Кадфиз, Вима Кадфиз, Канишка,  Васишка, Хувишка, Васудева; 

 

@119.Давраи дуюми ҳуҷуми арабҳоро дар Осиёи Миёна муайян намоед? 

$A) солҳои 661- 750; 

$B) солҳои 651- 705; 



$C) солҳои 876- 809; 

$D) солҳои 892- 907; 

$E) солҳои 705- 715; 

 

@120.Доир ба омўзиши таърихи сулолаи Кушониён кадом солҳо конфронсҳои 

байналмилалӣ доир гаштанд? 

$A) 1910, 1915 дар Душанбе; 

$B) 1987, 1988, 1989 дар Алмаато; 

$C) 1924, 1926, 1929 дар Москва; 

$D) 1987, 1989, 1997 дар Париж; 

$E) 1913, 1960 дар Лондон, 1968 дар Душанбе; 

 

@121.Маҳсулоти ҳунармандони Кушонӣ ба кадом роҳ ба давлатҳои Аврупо  

бароварда мешуд? 

$A) Бо роҳи обӣ; 

$B) Бо роҳи  оҳан; 

$C) Бо роҳҳои наздиктарин; 

$D) Бо роҳҳои ҷангҳои ҳарбӣ; 

$E) Бо шоҳроҳи абрешим; 

 

@122.Аввалин маълумот оид ба давлати Кушониён ба кадом солҳо рост меояд. 

$A) 102- 145; 

$B) 108- 123; 

$C) 112- 167; 

$D) 156- 178; 

$E) 103- 130; 

 

@123.Аввалин ҳокими Оли Кушон кӣ буд? 

$A) Кадзула Кадфиз; 

$B) Вима Кадфиз; 

$C) Васудева I; 

$D) Васудева II; 

$E) Герай; 

 

@124.Подшоҳи машҳури давлати Кушонро номбар кунед? 

$A) Исмоили Сомонӣ; 

$B) Хусрави Парвиз; 

$C) Ардашер; 

$D) Дорои 3; 

$E) Канишка; 

 

@125.Маркази илмии замони Сосониён бо кадом ном машҳур аст? 

$A) Савонеҳ – ул -  ҳикмат; 

$B) Ихвон- ус- сафо; 



$C) Тамаддуни таърих; 

$D) Байт-ул- ҳикмат; 

$E) Фарҳангистони Гунди Шопур; 

 

@126.Таълимоти Маздак чӣ гуна буд ва дар замони салтанати кадом сулола 

зуҳур кард? 

$A) Масъалаи тақсимоти заминро ба миён гузошт дар давраи Саффориён; 

$B) Баробарҳуқуқии марду занро ҳидоят мекард дар давраи Сомониён; 

$C) Рўҳониёнро имтиёзҳои зиёд дод дар давраи арабҳо; 

$D) Андози заминро барҳам дод дар давраи Сомониён; 

$E) Нобаробарии молумулкӣ ва  бисёрзаниро маҳкум менамуд, дар давраи 

Сосониён; 

 

@127.Охирин намояндаи сулолаи Сосониён кист ва кадом сол аз тарафи кадом 

давлат мағлуб гашт? 

$A) Дорои 1 аз ҷониби Искандари Мақдунӣ; 

$B) Дорои III, соли 547 аз ҷониби Арабҳо; 

$C) Анушервон, аз тарафи Искандари  Мақдунӣ; 

$D) Исмоили Сомонӣ, аз ҷониби Туркҳо; 

$E) Яздигурди III, соли 651 аз ҷониби Арабҳо; 

 

@128.Сосониён барои форсзабонҳо кадом хизматҳоро ба ҷо оварданд? 

$A) Ба пайдоиши дини ислом асос гузоштанд, ғуломдориро  барҳам 

заданд,андозро кам намуданд; 

$B) Ба рушди илму адаб имкониятҳо фароҳам оварданд, ба китобчопкунӣ сабаб 

уданд, Авесторо ҷамъ оварданд; 

$C) Ба инкишофи косиби шароит муҳайё карданд; 

$D) Ба феодализм роҳ кушоданд, истеҳсолоти ҳунармандиро ба роҳмонданд; 

$E) Ба равнақи федализм боис гаштанд, ба дини Зардуштӣ мақоми давлатӣ 

доданд, давлати марказиятнок таъсис доданд; 

 

@129.Солҳои ҳукмронии Хусрави 1-  Анушервонро муайян кунед? 

$A) 521- 545; 

$B) 545- 578; 

$C) 533-651; 

$D) 541- 578; 

$E) 531- 579; 

 

@130.Дар замони кадом шоҳигарии Сосонӣ дини Зардуштӣ пурра мақоми 

давлатӣ гирифт? 

$A) Ардашер; 

$B) Хусрави Анушервон; 

$C) Яздигурд; 

$D) Шопурӣ 1; 



$E) Баҳроми 1V; 

 

@131.Солҳои ҳукмронии давлати Тоҳириёнро муайян кунед? 

$A) 875- 999; 

$B) 786-809; 

$C) 224- 651; 

$D) 531-579; 

$E) 821-873; 

 

@132.Давлати Сомониён кадом солҳо вуҷуд дошт? 

$A) 821- 873; 

$B) 873- 903; 

$C) 224- 651; 

$D) 661-750; 

$E) 875- 999; 

 

@133.Вожаи»Ҳайтолӣ» чӣ маъно дорад? 

$A) Зирак,доно; 

$B) Сустирода; 

$C) Ҳукмрон; 

$D) Қави; 

$E) Ҷасуру диловар; 

 

@134.Мисраҳои шеърии зерини мардуми Балх дар муроҷиат ба кадом 

сарлашкари араб гуфта шудаанд? 

Аз Хуталон омадия. 

Ба рў табоҳ омадия. 

Овор боз омадия. 

Хушку низор омадия. 

$A) Қутайба ибни Муслим, ки аз тарафи мардуми Самарканд шикаст хўрда буд; 

$B) Насри Сайёр, ки аз тарафи Абўмуслим соли 747 шикаст хўрда буд; 

$C) ба арабҳо баъди шикасташон дар Суѓд; 

$D) ба халифа Марвони ІІ пайравони Абўмуслим чунин мисраҳои шеъри 

мехонданд; 

$E) Асад ибни Абдуллох, ки солҳои 725 ва 737 аз тарафи хатлониён шикаст хўрда 

буд; 

 

@135.Дар асрҳои ІХ–ХІ маркази Хатлон кадом шаҳр буд? 

$A) Ҳеловард, ки харобаҳои он дар ноҳияи Вахш ҷойгир аст; 

$B) Балх, ки дар Афѓонистони кунунӣ ҷойгир аст; 

$C) Леваканд, ки да ноҳияи Қурѓонтеппа ҷойгир аст; 

$D) Бунҷикат, ки харобаҳои он дар ноҳияи  Истаравшан ҷойгир аст; 

$E) Ҳулбук, ки харобаҳои он дар ноҳияи Восеъ ҷойгир аст; 

 



136.Дар аҳди Сомониён маркази Истаравшан кадом шаҳр буд? 

$A) Ҳулбук, ки тахмин 100 ҳазор аҳолӣ дошт; 

$B) Ҳаловард, ки дорои 20 ҳазор аҳолӣ буд; 

$C) Киропол (Курушкада), ки аҳолии он маълум нест; 

$D) Афшана, ки 10 ҳазор аҳолӣ дар он сукунат доштанд; 

$E) Бунҷикат, ки дорои 20 ҳазор аҳолӣ буд; 

 

@137.«Наврўзнома» ба қалами кӣ тааллуқ дорад? 

$A) Абўрайҳони Берунӣ; 

$B) Абўсаид Гардезӣ; 

$C) Носири Хусрав; 

$D) Абўнасри Утбӣ; 

$E) Умари Хайём; 

 

@138.Муаллифи асари «Таърихи Бухоро» -ро муайян кунед: 

$A) Абӯалии Балъамӣ; 

$B) Утбӣ; 

$C) Абӯнасри Фаробӣ; 

$D) Абӯрайҳони Берунӣ; 

$E) Абӯбакри Наршахӣ; 

 

@139.Калимаи арабии Мовароуннаҳрчӣ маъно дорад? 

$A) Байни ду дарё; 

$B) Соҳилибаҳр; 

$C) Поёноби дарё; 

$D) Водии дарё; 

$E) Сарзамини паси наҳр ё он сўи дарё; 

 

@140.1100 солагии Рўдакӣ кадом сол ҷашн гирифта шуд? 

$A) Соли 1960; 

$B) Соли 1968; 

$C) Соли 1978; 

$D) Соли 1988; 

$E) Соли 1958; 

 

@141.Пойтахти давлати Ҳайтолиён кадом шаҳр буд? 

$A) Балх; 

$B) Тирмиз; 

$C) Самарқанд; 

$D) Ҳирот; 

$E) Лянши (Бомиён); 

 

@142.Асосгузори дини Ислом кист? 

$A) Иброҳим; 



$B) Алӣ (а); 

$C) Абўбакр  (а); 

$D) Довуд (а); 

$E) Муҳаммад (с); 

 

@143.Нехзати Абумуслим кадом солҳо ба амал омад? 

$A) Соли 120- 212; 

$B) Соли 355- 359; 

$C) Соли 150- 151; 

$D) Соли 810- 812; 

$E) Соли 747- 750; 

 

@144.Хучуми арабхо ба Осиёи Миёна ба чанд давра таксим мешавад? 

$A) Ба ду  давра; 

$B) Ба панҷ  давра; 

$C) Ба шашдавра; 

$D) Ба чор давра; 

$E) Ба се давра; 

 

@145.Номи аслии Муқаннаъ чӣ буд? 

$A) Исмоил ибни Аҳмад; 

$B) Яъқуб  ибни Саффор; 

$C) Қутайба ибни Муслим.; 

$D) Ҳасан ибни Ҳошим; 

$E) Ҳошим ибни Ҳаким; 

 

@146.Халифаҳои рошидинро муайян кунед? 

$A) Умар,Муҳаммад,Ҳайдар; 

$B) ИмомиАъзам,Ғаззолӣ,Абўмуслим; 

$C) Али, Салмони Форс, Ҳумайро; 

$D) Сомонӣ, Абубакр, Маҳмуд.; 

$E) Абубакр, Умар, Усмон,Ҳайдар; 

 

@147.Арабхо кай ба Мовароуннаҳр хучум карданд? 

$A) Соли 784; 

$B) Соли 610; 

$C) Соли 660; 

$D) Соли 658; 

$E) Соли 651; 

 

@148.Исёни Муканнаъ кай рух дод? 

$A) Солҳои 740- 760; 

$B) Солҳои 744- 794; 

$C) Солҳои 772- 776; 



$D) Солҳои 754- 764; 

$E) Солҳои 776-783; 

 

@149.Маънои Куръон чист? 

$A) Барномаи амал; 

$B) Китоби дарсӣ; 

$C) Китоби сурх; 

$D) Дастури таълимӣ; 

$E) Китоби хониш; 

 

@150. Шуриши Сумбоди Муғ кай рух дод? 

$A) Соли 658; 

$B) Соли 750; 

$C) Соли 547; 

$D) Соли 630; 

$E) Соли 755; 

 

@151.Муборизаи  Муқаннаъ ба  муқобили халифаҳои  араб  чанд сол давом 

кард? 

$A) 10 сол; 

$B) 12  сол; 

$C) 16 сол; 

$D) 18 сол; 

$E) 14 сол; 

 

@152.Кадом намояндаи Оли  бармакиён дар  хилофати араб  вазифаи вазирро 

ба ўҳда дошт? 

$A) Фазл  ибни Бармак; 

$B) Холид ибни Бармак; 

$C) Аҳмад ибни Бармак; 

$D) Яҳё ибни Бармак; 

$E) Ҷаъфар ибни Бармак; 

 

@153.Номи  аввалаи Мадина  чӣ буд? 

$A) Макка; 

$B) Миср; 

$C) Мидия; 

$D) Яман; 

$E) Ясриб; 

 

@154.Пайғамбари дини ислом  Муҳаммад(с) аз кадом қабила буд? 

$A) Барлос; 

$B) Мисри; 

$C) Яманӣ; 



$D) Суриягӣ; 

$E) Қурайш; 

 

@155.Ҳокими тоисломии Истаравшанро чӣ ном мебурданд? 

$A) Кайхусрав; 

$B) Амир; 

$C) Марзбон; 

$D) Ихшид; 

$E) Афшин; 

 

@156.Матни сураҳои Қуръон дар замони кадом халифаи рошиддин (пок) 

китобат шудааст? 

$A) Ҳазрати Абўбакр 632- 634; 

$B) Абдулаббос; 

$C) Ҳазрати Алӣ 656-661; 

$D) ҲазратиУмар 634- 644; 

$E) Ҳазрати Усмон 644- 656; 

 

@157.Китоби муқаддаси Қуръонро кӣ ҷамъовари карда, ба шакли китоб 

даровардааст? 

$A) Ҳазрати Алӣ дар байни солҳои 656-661; 

$B) Муҳаммад (с); 

$C) Абўбакр ( солҳои 632- 634); 

$D) Умар (634- 644); 

$E) Зайд ибни Собит дар байни солҳои 644-656; 

 

@158.Солшумории мусулмонӣ  кадом сол муқаррар карда шуд? 

$A) соли 625; 

$B) соли 628; 

$C) соли 640; 

$D) соли 780; 

$E) cоли 622; 

 

@159.Тарғиботи Куръон аз кай шурўъ гардид? 

$A) Соли 625; 

$B) Соли 740; 

$C) Соли 687; 

$D) Соли 617; 

$E) Соли 610; 

 

@160.Аввалин бор арабҳо бо роҳбарии кӣ ба Осиёи Миёна ҳуҷум карданд? 

$A) Ҳошим ибни Мансур; 

$B) Саид ибни Зиё; 

$C) Аҳмад ибни Асад; 



$D) Асад ибни Абдулло; 

$E) Убайдуллоҳ ибни Зиё; 

 

@161.Давраи якуми ҳуҷуми арабҳо ба Осиёи Миёна кадом солҳоро дар бар 

мегирад? 

$A) 331- 338; 

$B) 941- 945; 

$C) 888-999; 

$D) 555- 666; 

$E) 651- 705; 

 

@162.Давраи дуюми ҳуҷуми арабҳо ба Осиёи Миёна кадом солҳоро дар бар 

мегирад? 

$A) 703- 711; 

$B) 707- 714; 

$C) 710- 715; 

$D) 709- 712; 

$E) 705-715; 

 

@163.Солҳои  ҳукмронии  Деваштичро гўед? 

$A) 719- 721; 

$B) 720- 723; 

$C) 722- 724; 

$D) 718-720; 

$E) 720- 722; 

 

@164.Давлати Саффориён кадом солҳо вуҷуд дошт? 

$A) Солҳои 765- 788; 

$B) Солҳои 870- 877; 

$C) Солҳои 817- 864.; 

$D) Солҳои 875- 999; 

$E) Солҳои 873- 900; 

 

@165.Давлати Сомониён кадом солҳо вуҷуд дошт? 

$A) 877-879; 

$B) 861- 864; 

$C) 965- 974; 

$D) 985- 988; 

$E) 875- 999; 

 

@166.Давлати Сомониён чӣ гуна давлат буд? 

$A) ғуломдорӣ; 

$B) шоҳигарӣ; 

$C) республикавӣ; 



$D) демократӣ; 

$E) феодалӣ; 

 

@167.Исмоили Сомонӣ кадом солҳо амири Сомониён  буд? 

$A) Солҳои 336-354; 

$B) Солҳои  542-586; 

$C) Солҳои 941-945; 

$D) Солҳои  919-921; 

$E) Солҳои 892-907; 

 

@168.Дар давраи ҳукмронии кадом амири сомонӣ пойтахти Сомониён аз 

Самарқанд ба Бухоро кучид? 

$A) Мунтасир; 

$B) Нуҳ ибни Аҳмад; 

$C) Аҳмади Сомонӣ; 

$D) Насри II; 

$E) Исмоили Сомонӣ; 

 

@169.Мақбараи Исмоили Сомонӣ кай ва дар куҷо сохта шудааст? 

$A) асри Х1дар Марв; 

$B) Дар асри Х дар Самарқанд; 

$C) Дар асри IX дар Самарқанд; 

$D) Дар соли 874 дарҲирот; 

$E) Дар охири асри IX –ибтидои асри Х дар Бухоро; 

 

@170.Вазифаи девони соҳиб-  ул- барид дар сохти идоракунии давлати 

Сомониён аз чӣ иборат буд ? 

$A) масъули ҳамаи корҳои марбут ба роҳбарӣ ва гаъминотн лашкар; 

$B) маъули корҳои молиявӣ; 

$C) масъули идораи корҳои дштоматӣ ва ҳуҷҷатгузории давлатӣ; 

$D) масъули суд ва оид ба тартибот; 

$E) масъули идораи алока, яъне почтаро ба ӯхда дошт, кн он асосан ба ҳукумат ва 

дарборн амир хизмат мекард; 

 

@171.Нашъунамои давлати Сомониён ба давраи ҳукмронии кадом амир рост 

меояд? 

$A) Аҳмади Сомонӣ; 

$B) Мунтасир; 

$C) Нўҳ; 

$D) Насри 1; 

$E) Насри II; 

 

@172.Солҳои ҳукмрони Насри 11- ро муайян кунед? 

$A) Исмоили Сомонӣ (892-907); 



$B) Аҳмад ибни Асад.(876-897); 

$C) Насри 1 (875-892); 

$D) Абўиброҳими Мунтасир; 

$E) Насри II (914- 943); 

 

@173.Муҳаққиқони таърихшинос кадом амири Сомониёнро «марди оқилу 

одил, мушфиқ, хуштадбир, подшоҳи одил» номидаанд? 

$A) Аҳмади Сомонӣ; 

$B) Нўҳи Сомонӣ; 

$C) Насри II; 

$D) Мунтасир; 

$E) Исмоили Сомонӣ; 

 

@174.Насри II ибни Сомонӣ дар синни чандсолагӣ  сардори давлат шуд? 

$A) Дар синни 10 солагӣ, солҳои 919- 940; 

$B) Дар синни 15 солагӣ, солҳои 917- 946.; 

$C) Дар синни 7 солагӣ, солҳои 912-950; 

$D) Дар синни 12 солагӣ, солҳои 913- 949; 

$E) Дар синни 8 солагӣ, солҳои 914- 943; 

 

@175.Пойтахти давлати Сомониён – Бухоро аз чанд қисм  иборат буд? 

$A) Аз ду  қисм, работ, меҳмонсаройҳо.; 

$B) Аз ду қисм, аз кучаҳо ва растаҳо; 

$C) Аз се қисм, аз бозору майдонҳо  кўчаҳо; 

$D) Аз ду  қисм, аз корвонсарою қасрҳо; 

$E) Аз се қисм, Арк, Регистон ва  Работ; 

 

@176.Дар замони ҳукмронии кадом  амири сомонӣ даҳ девон амал мекард? 

$A) Нуҳ; 

$B) Исмоил; 

$C) Аҳмад; 

$D) Асад; 

$E) Насри 2; 

 

@177.Девони асосии давраи Сомониён кадом буд? 

$A) Девони мустафӣ; 

$B) Девони алқузо ё қозӣ; 

$C) Девони муҳтасиб; 

$D) Девони мушриф ё  ашроф; 

$E) Девони ҳоҷиби бузург; 

 

@178.Охирин амири Сомонӣ  Абуиброҳими Мунтасир  каӣ ва дар куҷо кушта 

шуд? 

$A) Соли 1003 дар Ҳирот; 



$B) Соли 1006 дар Самарқанд; 

$C) Соли  1007 дар Фарғона; 

$D) Соли 1005 дар Бухоро; 

$E) Соли  1004 дар Марв; 

 

@179.Вазирони бомаърифати аҳди Сомониёнро номбар кунед? 

$A) Балъамӣ, Ал- Хоразмӣ; 

$B) Низомулмулк, Ҷайҳонӣ; 

$C) Анушервони Одил, Утбӣ; 

$D) Ҳеродот, Арасту; 

$E) Ҷайҳонӣ, Балъамӣ ва Утбӣ; 

 

@180.Дар давлати Сомониён чанд девон вуҷуд дошт? 

$A) 25 девон; 

$B) 4 девон; 

$C) 32 девон; 

$D) 20 девон; 

$E) 10 девон; 

 

@181.Машҳуртарин асари тибии Абўалӣ Ибни Синоро номбар кунед? 

$A) Сиёсатнома; 

$B) Қобуснома; 

$C) Ғуломон; 

$D) Шоҳнома; 

$E) Ал- қонун; 

 

@182.Абўали ибни Сино кадом асарашро бо забони тоҷикӣ навиштааст? 

$A) «Аш- шифо»; 

$B) «Ал- қонун»; 

$C) «Сафарнома»; 

$D) «Ан- наҷот»; 

$E) «Донишнома»; 

 

@183.Абуалӣ ибни Сино кадом амири Сомониёнромуолиҷа намуда, дар 

натиҷа ба китобхонаи овозадори Сомониён роҳ ёфт? 

$A) Исмоили Сомонӣ; 

$B) Насри 1; 

$C) Насри II; 

$D) Мунтасир; 

$E) Нўҳи II ибни Мансур; 

 

@184.Муаллифи «Таърихи Бухоро» ки аст ва он  кай таълиф ёфтааст? 

$A) Берунӣ, асри IX; 

$B) Форобӣ, асри XI; 



$C) Ғаззолӣ, асри ХIII; 

$D) Хондамир, асри ХI; 

$E) Наршахӣ, асри Х; 

 

@185.Асосгузори адабиёти классики тоҷику форс ки аст? 

$A) Абулқосим Фирдавсӣ; 

$B) Бедил; 

$C) Шоҳин; 

$D) Низоми Ганҷавӣ; 

$E) Аўабдулло Рўдакӣ; 

 

@186.Мутафаккири бузурги тоҷик Абўалӣ Сино кадом солҳо ҳаёт ба сар 

бурдааст? 

$A) 910-1985; 

$B) 820- 960; 

$C) 990-1070; 

$D) 987-1021; 

$E) 980- 1037; 

 

@187.Генерал – губернатории Туркистон ва аз чанд вилоят иборат буд? 

$A) аз се вилоят – Сирдарё, Ҳафтрўд, Фарғона; 

$B) аз як вилоят – Сирдарё; 

$C) аз ду вилоят – Самарқанд ва Фарғона; 

$D) аз се вилоят – Хева, Ташкенд, Фарғона; 

$E) панҷ вилоят – Сирдарё, Ҳафтрўд, Самарқанд, Фарғона, Закаспии; 

 

@188.Калонтарин  маркази қоғазбарории Осиёи Миёна кадом шаҳр буд? 

$A) Ҳирот; 

$B) Бухоро; 

$C) Хоразм; 

$D) Хуҷанд; 

$E) Самарқанд; 

 

@189.Китобхонаи машҳури Сомониён чӣ ном дошт? 

$A) “Маҳзани маърифат ва ҳикмат»; 

$B) «Савонеҳ – ул -  ирфон»; 

$C) «Гунди Шопур»; 

$D) «Китоб- ал- ҳикмат»; 

$E) «Савонеҳ- ул- ҳикмат»; 

 

@190.Асосгузори ҳаракати маорифпарварӣ дар Осиёи Миёна кӣ буд? 

$A) Возеҳ; 

$B) Ҳайрат; 

$C) Фитрат; 



$D) Шамсиддин Шоҳин; 

$E) Аҳмади Дониш; 

 

@191.Забони илмии давраи Сомониён асосан кадом забонҳо буд? 

$A) руси ва тоҷикӣ; 

$B) немисӣ ва узбекӣ; 

$C) кирили ва форси; 

$D) хитоӣ; 

$E) арабӣ ва дарӣ- тоҷикӣ; 

 

@192.Олимони энсиклопедисти аҳди Сомониёнро номбар кунед? 

$A) Наршахӣ, Форобӣ Берунӣ, Ҷайҳунӣ.; 

$B) Хоразми, Сино, Берунӣ; 

$C) Форобӣ, Берунӣ, Утби, Маҳмуди Торобӣ; 

$D) Ал- Хоразми, Абўрайхон Берунӣ, Утбӣ; 

$E) Абўнасри Форобӣ, Ал-Хоразмӣ, Абўалӣ Ибни Сино, АбўрайҳониБерунӣ; 

 

@193.Асоси гвардияи Сомониёнро киҳо ташкил медоданд? 

$A) ғуломони ҳинду; 

$B) ғуломони форс; 

$C) ғуломони араб; 

$D) ғуломони афғон; 

$E) ғуломони турк; 

 

@194.Давлати Қарахониён кай ва дар куҷо таъсис ёфт? 

$A) 20- уми асри Х ,Хуросон; 

$B) 50 - уми  асри Х , Ҳиндустон; 

$C) 90- уми Х1, Муғулистон; 

$D) 80- уми асри Х, Осиёи Миёна; 

$E) 60 - уми асри Х, Ҳафтруд; 

 

@195.Маҳмуди Ғазнавӣ  ба Ҳиндустон  чанд маротиба лашкар кашид? 

$A) 4 маротиба; 

$B) 6 маротиба; 

$C) 8 маротиба; 

$D) 18 маротиба; 

$E) 15 маротиба; 

 

@196.Номи аслии Низомулмулк кӣ буд? 

$A) Рофеъ ибни Лайс; 

$B) Абўалӣ ибни Сино; 

$C) Тоҳир ибни Ҳусайн; 

$D) Исмоил ибни Аҳмад; 

$E) Абўалӣ ибни Исҳоқ; 



 

@197.Бузургтарин арбоби давлати Салчуқиён кӣ буд? 

$A) Абўиброҳим; 

$B) Улуғбек; 

$C) Арасту; 

$D) Беҳзод; 

$E) Низомулмулк; 

 

@198.Асосгузори сулолаи Ғуриён кӣ буд? 

$A) Насри 1; 

$B) Исмоили Сомонӣ; 

$C) Куруши Кабир; 

$D) Яъқуб ибни Лайс; 

$E) Сайфиддини Сурй; 

 

@199.Аҳолии асосии давлати Ғуриёнро кадом халқ ташкил медод? 

$A) Ўзбекҳо; 

$B) Покистониҳо; 

$C) Қирғизҳо; 

$D) Ҳиндуҳо; 

$E) Тоҷикон; 

 

@200.Баъд аз Алптегин амири Ғазна кӣ интихоб шуд? 

$A) Масъуд; 

$B) Султон Мавдуд; 

$C) Сабуктегин; 

$D) Нуҳи II; 

$E) Султон Маҳмуд; 

 

@201.Солҳои 998- 1030 ба тахти Ғазнавиён кӣ менишаст? 

$A) Насри 2; 

$B) Сабуктегин; 

$C) Султон Масъуд; 

$D) Алптегин; 

$E) Султон Маҳмуд; 

 

@202.Давлати Ғазнавиён аз тарафи киҳо барҳам дода шуд? 

$A) Аз тарафи Қарахониён; 

$B) аз тарафи Салҷуқиён; 

$C) Аз тарафи Сомониён; 

$D) Аз тарафи Муғулҳо; 

$E) Аз тарафи Ғуриён; 

 

@203.Асосгузори сулолаи Салҷуқиён кист? 



$A) Малик Санҷар; 

$B) Султон Санҷар; 

$C) Илокхон; 

$D) Сабуктегин; 

$E) Салҷук; 

 

@204.Муҳорибаи Дандонакон кадом сол ба амал омадааст? 

$A) Соли 1150; 

$B) Соли 1186; 

$C) Соли 1027; 

$D) Соли 1024; 

$E) Соли 1030; 

 

@205.Туғрулбеки Салчуки  кадом шаҳрро пойтахти давлати худ эълон кард? 

$A) шаҳри Нишопурро; 

$B) Самаркандро; 

$C) шаҳри Сиистонро; 

$D) шаҳри Ҳиротро; 

$E) шаҳри Райро; 

 

@206.Вазири хирадманди давлати Салҷуқиён кӣ буд? 

$A) Абулфазли Балъамӣ; 

$B) Балъамй; 

$C) Алишери Навоӣ; 

$D) Утбӣ; 

$E) Абуалӣ Ҳасан ибни Алӣ бинни Исҳоқи Тӯсӣ (Низомулмулк); 

 

@207. Сиёсатнома асари кист? 

$A) Абӯбакри Наршахӣ; 

$B) Абӯалӣ ибни Сино; 

$C) Кайковус; 

$D) Абӯнасри Форобӣ; 

$E) Низомулмулк; 

 

@208.Асари “Сиёсатнома” бо кадом забон навишта шудааст? 

$A) Тоҷикӣ; 

$B) Туркӣ; 

$C) форсӣ; 

$D) Уйғурӣ; 

$E) Араби; 

 

@209.Муҳаммади Хоразмшоҳ кадом солҳо ҳукмронӣ кардааст? 

$A) 1415-1512; 

$B) 1270- 1272; 



$C) 1360- 1375; 

$D) 1260- 1265; 

$E) 1200- 1220; 

 

@210.Мақбараи Султон Санҷар дар кадом шаҳр воқеъ аст? 

$A) Дар Ҳирот; 

$B) Дар Кобул; 

$C) дар Балх; 

$D) Дар Бухоро; 

$E) Дар Марв; 

 

@211.Давлати Хоразмшоҳиён аз тарафи кӣ барҳам дода шуд? 

$A) Аз тарафи Арабҳо; 

$B) Аз тарафи Ғуриён; 

$C) Аз тарафи Юнону Бохтар; 

$D) Аз тарафи Юнону Мақдуниҳо; 

$E) Аз тарафи Муғулҳо; 

 

@212.Асосгузори сулолаи Шинасбониён кӣ буд? 

$A) Шинас ибни Хурнак; 

$B) Сури Сайфудин ибни Изудини Ҳусайн; 

$C) Ғиёсидини Ғурӣ; 

$D) Фулоди Ғурӣ; 

$E) Хурнак; 

 

@213.Асосгузори давлати Ғуриён кист? 

$A) Султон Маҳмуд; 

$B) Шинас ибни Хурнак; 

$C) Қутбидини Ойбек; 

$D) Фулоди Ғурӣ; 

$E) Сури Сайфудин ибни Изудини Ҳусайн; 

 

@214.Шаҳри Ғазна кадом сол ва аз тарафи кӣ оташ зада шуд? 

$A) Соли 709 аз тарафи Қутайба ибни Муслим; 

$B) соли 1140 аз тарфи Ғазнавиён; 

$C) Соли 1221 аз тарафи Муғулҳо; 

$D) Соли 963; 

$E) Соли 1150 аз тарафи Алоуддин (Шаҳобуддин); 

 

@215.Киро султони “Ҷаҳонсӯз” меномиданд? 

$A) Қутбиддинро; 

$B) Муҳаммади Хоразмшоҳ; 

$C) Туғрулро; 

$D) Баҳромшоҳро; 



$E) Алоуддинро (Шаҳобуддин); 

 

@216.Давлати Ғуриён дар аҳди кӣ ниҳоят пурзӯр шуд? 

$A) Дар аҳди Муизудин; 

$B) Дар ади Ҳурнак; 

$C) Дар аҳди Шинас ибни Хурнак; 

$D) Дар аҳди Қутбидин; 

$E) Дар аҳди Алоуддинро (Шаҳобуддин); 

 

@217.Солҳои 60-70- уми асри XII ҳудуди кадом давлат вилоятҳои Бомиён, Ғур, 

Гурҷистон, Довар, Бӯст, Тулақ, Ҳирот, Томиқон, Андхӯй, Маймана, Фарёб, 

Панҷдеҳ, Маврӯд ва Балхро дар бар мегирифт? 

$A) Давлати Куртҳои Ҳирот; 

$B) Давлати Оли Буя; 

$C) давлати Ғазнавиён; 

$D) Давлати Тоҳириён; 

$E) Давлати Ғуриён; 

 

@218.Асосгузори давлати муғулҳо кӣ буд? 

$A) Темурланг; 

$B) Чағатой; 

$C) Насри II; 

$D) Чингизхон; 

$E) Сабуктегин; 

 

@219.«Фоҷиаи Утрор» кадом сол рух дод? 

$A) Соли 1263; 

$B) Соли 1216; 

$C) Соли 1232; 

$D) Соли 1217; 

$E) Соли 1218; 

 

@220.Курултои   муғулҳо кай ва дар куҷо баргузор гардид? 

$A) Соли 1225 дар соҳили дарёи Аму; 

$B) Соли 1210 дар соҳили дарёи Сир; 

$C) Соли 1212 дар соҳили дарёи Нил; 

$D) Соли 1284 дар соҳили дарёи Ангара; 

$E) Соли 1206 дар соҳили руди Онон; 

 

@221.Генерал губернатори Туркистон кадом сол таъсис ёфт? 

$A) Соли 1226; 

$B) Соли 1238; 

$C) Соли 1657; 

$D) Соли 1739; 



$E) Соли 1867; 

 

@222.Темурмалик кадом сол Хуҷандро мудофиа намуд? 

$A) соли 1266; 

$B) Соли 1248; 

$C) Соли 1265; 

$D) Соли 1220; 

$E) соли 1225; 

 

@223.Шўриши Маҳмуди  Торобӣ кай ва дар куҷо сар зад? 

$A) Соли 1233,Хоразм; 

$B) Соли 1220,Суғд; 

$C) Соли 1231,Ҳирот; 

$D) Соли 1238,Бухоро; 

$E) Соли 1245,Мовароуннаҳр; 

 

@224.Ба муборизаи қаҳрамононаи Хуҷанд бар зидди муғулҳо кӣ роҳбарӣ 

мекард? 

$A) Восеъ; 

$B) Муқаннаъ; 

$C) Абўмуслим; 

$D) Спитамен; 

$E) Темурмалик; 

 

@225.Чингизхон армияи худро ба барои дар нақшаи ҳуҷум ба давлати 

Хоразмшоҳиён ба чанд қисм тақсим намуд? 

$A) ба чор қисм; 

$B) ба даҳ қисм; 

$C) ба панҷ қисм; 

$D) ба ҳашт қисм; 

$E) ба се қисм; 

 

@226.Аз сарзаминҳои тоҷикнишин кадом ноҳияҳо ба тасарруфи муғулҳо 

надаромад? 

$A) Душанбе; 

$B) Самарқанд; 

$C) Мовароуннаҳр; 

$D) Суғд; 

$E) Бадахшон; 

 

@227.“Манҷаниқ”-  ро шарҳ диҳед. 

$A) Номи қабилае, ки дар Манҷурия сукунат доштанд; 

$B) Қароргоҳи шоҳ, султон,император,халифа,дастгоҳи идораи роҳбари давлат; 

$C) Яроқи нуктези дароз; 
$D) номи деҳа; 



$E) Як намуди силоҳи вазнини деворшикан; 

 

@228.С.Айнӣ оид ба муборизаи қаҳрамононаи халқи тоҷик бар зидди муғулҳо  

кадом асари таърихӣ навиштааст? 

$A) «Қаҳрамони халқи тоҷик Темурмалик»; 

$B) Мактаби кўҳна»; 

$C) «Ғуломон»; 

$D) «Ёддоштҳо»; 

$E) «Дохунда»; 

 

@229.Идоракунии Осиёи Миёнаро  Чингизхон  ба уҳдаи кадом писараш дод?  

$A) Субэдей; 

$B) Ҷўҷӣ; 

$C) Уқтой; 

$D) Тулўй; 

$E) Чағатой; 

 

230.Чингизхон кай баОсиёи Миёна ҳуҷум кард? 

$A) ноябр соли  1258; 

$B) майи соли 1221; 

$C) августи соли  1218; 

$D) ноябри соли 1220; 

$E) сентябри соли 1219; 

 

@231.Вилояти Туркистон кай таъсис ёфт? 

$A) Соли 1917; 

$B) Соли 1905; 

$C) Соли1941; 

$D) Соли 875; 

$E) Соли 1865; 

 

@232.Чингизхон аз вазъияти  дохилии давлати Хоразм чӣ тавр огоҳ мешуд? 

$A) ба воситаи ҷосусон; 

$B) ба воситаи сафирон; 

$C) бодиянишинон; 

$D) ба воситаи сарбозон; 

$E) ба воситаи тоҷирон; 

 

@233.Турконхотун кӣ буд 

$A) Модари Ануштегин; 

$B) Модари  Текеш; 

$C) Модари  Отсиз; 

$D) Модари Ҷалолиддин; 

$E) Модари Муҳаммади Хоразмшоҳ; 



 

@234.Чингизхон чӣ маъно дорад ? 

$A) Хони Одил; 

$B) Хони Оқил; 

$C) Хони Муғул; 

$D) Хони  Замин; 

$E) Хони  Бузург; 

 

@235.Эъзомияи Искандаркул  кай доир гардид ва чӣ гуна характер дошт? 

$A) 1888, ҳеҷ гуна характер надошт; 

$B) 1868, асосан характери ҳарбӣ; 

$C) 1872, танҳо характери илмӣ; 

$D) 1867, характери илмӣ ҳарбӣ; 

$E) 1870, характери илмию ҳарбӣ; 

 

@236.Чингизхон кай ба Хуҷанд ҳуҷум кард? 

$A) Соли 1224; 

$B) Соли 1220; 

$C) Соли 1222; 

$D) Соли 1225; 

$E) Соли 1219; 

 

@237.Ҷунбиши сарбадорони Самарқанд кай сар зад? 

$A) Соли 1316; 

$B) Соли 1335; 

$C) Соли 1313; 

$D) Соли 1314; 

$E) Соли 1365; 

 

@238.Солҳои мавҷудияти давлати Темуриён гўед? 

$A) Соли 1220- 1221; 

$B) Соли 1274- 1279; 

$C) Соли 1334- 1336; 

$D) Соли 1451- 1458; 

$E) Соли 1370- 1507; 

 

@239.Амир Темур бо кадом номҳо машҳур гардидааст? 

$A) Темури маккор, Темури хунхур; 

$B) Темури ланг, Темури соҳибқирон; 

$C) Темури оқил, ҷасур, ҷаҳонгир; 

$D) Темури соҳибқирон, Темури ланг; 

$E) Темури ланг, Темури кўрагонӣ, Темури соҳибқирон ва амир Темур; 

 

@240.Олими машҳур ва ҳокими дурандеши  давраи Темуриён кӣ буд?  



$A) Мирзо Бобур; 

$B) Мироншоҳ; 

$C) Шоҳрух; 

$D) Бойсанқур; 

$E) Улуғбек; 

 

@241.Расадхонаи Улуғбек дар куҷо сохта шудааст? 

$A) Балх; 

$B) Хуҷанд; 

$C) Бухоро; 

$D) Хоразм; 

$E) Самарқанд; 

 

@242.Пойтахтҳои Темуриён кадом шаҳрҳо буданд? 

$A) Самарқанд ва Бухоро; 

$B) Бухоро ва Хоразм; 

$C) Хуҷанд ва Ўротеппа; 

$D) Марв ва Урганҷ; 

$E) Самарқанд ва Ҳирот; 

 

@243.Давлати Сарбадорони Хуросон ба кадом халқ тааллуқ дошт ва кадом 

солҳо арзи вуҷуд кардааст? 

$A) Давлати форсҳо, солҳои 1426-1480; 

$B) Давлати туркҳо, солҳои 1527-1539; 

$C) Давлати дариҳо, солҳои 1769- 1787; 

$D) Давлати курдҳо, солҳои 1665- 1691; 

$E) Давлати тоҷикон, солҳои 1336- 1381; 

 

@244.Дар охири асри ХV кадом қабилаи турку муғул нуфузи зиёд пайдо кард? 

$A) Айратҳо; 

$B) Қунғуротҳо; 

$C) Лақайҳо; 

$D) Барчигинҳо; 

$E) Барлосҳо; 

 

@245.Муҳорибаи «гилӣ» кай ва дар куҷо шуд? 

$A) Соли 1360, Самарқанд; 

$B) Соли 1361, Хоразм; 

$C) Соли1362, Бухоро; 

$D) Соли 1963, Хуросон; 

$E) Соли 1365,Чирчиқ; 

 

@246.Сарвари Сарбадорони  Самарқанд кӣ буд? 

$A) Амир Ҳусейн; 



$B) Темур; 

$C) Туғлуқ Темур; 

$D) Илёсхуҷа; 

$E) Мавлонзода; 

 

@247.Абӯбакр Калавии Наддоф ва мавлоно Хурдаки Бухороӣ кӣ буданд? 

$A) сипаҳсолорон; 

$B) Роҳбарони шӯриши саллазардон; 

$C) Сарлашкарони Араб; 

$D) Олимони ҳамадони асри X; 

$E) Ҳамсафони Мавлонзода; 

 

@248.Шоҳрухи Темурӣ дар куҷо ҳукмрон буд? 

$A) Марв; 

$B) Самарқанд; 

$C) Хирот; 

$D) Бухоро; 

$E) Балх; 

 

@249.Вақте, ки Темур Урдаи Тиллоиро ишғол кард дар он ҷо кадом хони 

мугул хукмрони мекард? 

$A) Ботухон; 

$B) Есугай; 

$C) Аштархон; 

$D) Ивани IV; 

$E) Тухтамишхон; 
 

@250.Темур кадом сол Деҳлиро ишғол кард? 

$A) Соли 1395; 

$B) Соли 1388; 

$C) Соли 1400; 

$D) Соли 1401; 

$E) Соли 1398; 

 

@251.Темур кадом султони Туркро соли 1402 асир гирифт? 

$A) Султон Селим; 

$B) Султон Сулаймон; 

$C) Тӯхтамишхон; 

$D) Халил Султон; 

$E) Боязиди 1; 

 

@252.Бо фармони Темур дар кадом шаҳрҳо калламанораҳо сохта шуданд? 

$A) Исфаҳон,Димишқ; 

$B) Анқара ,Чин , Бағдод; 

$C) Деҳли, Исфаҳон; 



$D) Хоразм,Самарқанд; 

$E) Арманистон, Гурҷистон; 

 

@253.Темур кай ва дар куҷо вафот  кард? 

$A) 1101 дар Самарқанд; 

$B) 1202 дар Ҳирот; 

$C) 1303 дар Чин; 

$D) 1604  дар Эрон; 

$E) 1405 дар Утрор; 

 

@254.Улуғбек дар синни  чандсолагӣ ҳокими  Мовароуннаҳр гардид? 

$A) 25 солагӣ; 

$B) 26 солагӣ; 

$C) 20 солагӣ; 

$D) 17 солагӣ; 

$E) 15 солагӣ; 

 

@255.Асосгузори давлати Темуриёни Ҳинд кист? 

$A) Темур; 

$B) Улуғбек; 

$C) Акбар; 

$D) Шоҳиҷаҳон; 

$E) Бобур Мирзо; 
 

256.“Тоҷмаҳал” дар кадом шаҳр бино ёфтааст? 

$A) дар шахри Кашмир; 

$B) дар шаҳри Панипата; 

$C) дар шаҳри Агра; 

$D) дар шаҳри Синд; 

$E) дар шаҳри Деҳлӣ; 

 

@257.Давраи гул – гулшукуфии империяи Темуриёни Ҳиндро муайян кунед? 

$A) замони ҳукмронии Бобур; 

$B) ба замони Улуғбек; 

$C) замони ҳукмронии Акбар; 

$D) замони ҳукмронии Ҷаҳонгир; 

$E) замони ҳукмронии Шоҳиҷаҳон; 

 

@258.Шўриши Восеъ кай ва дар куҷо ба амал омада буд? 

$A) 1881 дар Бухоро; 

$B) 1884 дар Хуросон; 

$C) 1884 дар Бохтар; 

$D) 1889 дар Хоразм; 

$E) 1888 дар Балҷувон; 

 



@259.Солҳои давлатдории Шайбониёнро номбар кунед? 

$A) 1417- 1419; 

$B) 1515- 1514; 

$C) 1647- 1648; 

$D) 1212- 1218; 

$E) 1500 – 1599; 

 

@260.Муҳаммад Шайбонихон  кадом солҳо ҳукмронӣ кардааст? 

$A) 1220- 1225; 

$B) 1490-  1520; 

$C) 1310- 1316; 

$D) 1448 – 1480; 

$E) 1500-1510; 

 

@261.Шайбонихон кадом сол Самарқандро дубора забт намуд? 

$A) Соли 1670; 

$B) Соли 1573; 

$C) Соли 1692; 

$D) Соли 1414; 

$E) Соли 1501; 

 

@262.Шайбонихон кадом сол Ҳиротро забт намуд? 

$A) соли 1911; 

$B) соли 1610; 

$C) соли 1748; 

$D) соли 1849; 

$E) соли 1507; 

 

@263.Кадом сол ислоҳоти пулии Шайбониён гузаронида шуд? 

$A) Соли 1525; 

$B) Соли 1412; 

$C) Соли1597; 

$D) Соли 1699; 

$E) Соли 1507; 

 

@264.Муҳаммад Шайбонихон кадом сол ва дар куҷо кушта шуд? 

$A) 1920, Бухоро; 

$B) 1670 ,Самарқанд; 

$C) 1741, Ҳирот; 

$D) 1891,Марв; 

$E) 1510, Марв; 

 

@265.Мадрасаҳои“Тиллокорӣ”ва“Шердор”бофармони ки ва дар куҷо сохта 

шуданд? 



$A) М. Шайбонихон, дар Бухоро; 

$B) Бобо Султон, дар Тошканд; 

$C) Қул Бобо, дар Қубодиён; 

$D) Динимуҳаммад, дарНамангон; 

$E) Ялангтушбӣ, дарСамарқанд; 

 

@266.Муаллифи асари “Шарафномаи шоҳӣ”кист? 

$A) Алии Қӯшчӣ; 

$B) Ибни Рӯзбеҳхон; 

$C) Хондамир; 

$D) Бадриддини Кашмирӣ; 

$E) Ҳофизи Таниш; 

 

@267.Бузургтарин бемористони Тошканд дар замони Шайбониён чи ном 

дошт? 

$A) “Дардмонгоҳ”; 

$B) “Дор- ул- шифои Чоч”; 

$C) “Хонаи пизишкон”; 

$D) Боргоҳишифо”; 

$E) “ Дармони Чочӣ”; 

 

@268.Соли 1887 округи Зарафшон ба кадом вилоят табдил ёфт? 

$A) Каспий; 

$B) Ҳафтруд; 

$C) Фарғона; 

$D) Сирдарё; 

$E) Самарқанд; 

 

@269.Дар Ғарб Камолиддини Беҳзод бо кадом ном машҳур гардида буд? 

$A) Синои Сонӣ; 

$B) Бетховени оҳангсоз; 

$C) Шайхураис; 

$D) Арастуи Шарқ; 

$E) Монии Сонӣ ва Рафаэли Шарқ; 

 

@270.Камолиддини Беҳзод кӣ буд? 

$A) Табиб; 

$B) Таърихшинос; 

$C) Бастакор; 

$D) Файласуф; 

$E) Рассом ва наққош; 

 

@271.«Роҳи бузурги абрешим» кай ва бо кадом сабаб аҳамияти худро гум кард? 

$A) Дар асри XVII, бо ҳуҷуми Англия ба Ҳиндустон; 



$B) Дар асри XVII, бо кашфи Амрико; 

$C) Дар асри XVIII, бо сабаби ҳуҷумҳои пайдарпайи бодиянишинон; 

$D) вакушодашавии роҳҳои баҳрӣ; 

$E) Дар асри XVI, бо сабаби кашфиётҳои бузурги ҷуғрофӣ; 

 

@272.Солҳои давлатдории Аштархониён (Ҷониён)-ро номбар кунед? 

$A) солҳои 1690-1752; 

$B) солҳои 1749- 1750; 

$C) солҳои 1696- 1769; 

$D) солҳои 1691- 1750; 

$E) солҳои 1599- 1753; 

 

@273.Саромади Аштархониён аз куҷо пайдо шудааст? 

$A) Самарқанд; 

$B) Ҳирот; 

$C) Хуросон; 

$D) Хоразм; 

$E) Аштархон; 

 

@274.Аштархониҳо кай, аз тарафи кадом шоҳи рус шикаст  дода шуданд? 

$A) соли 1223, аз тарафи Александри 11; 

$B) соли 1825, аз тарафи Пётри 1; 

$C) соли 1548, аз тарафи Екатерина 1; 

$D) соли 1240, аз тарафи Александр Невский; 

$E) соли 1552, аз тарафи Иван Грозный  (Иван IV); 

 

@275.Пойтахти Аштархониён кадом шаҳр буд? 

$A) Хуҷанд; 

$B) Утрор; 

$C) Ҳирот; 

$D) Самарқанд; 

$E) Бухоро; 

 

@276.Солҳои ҳукмронии Убайдуллохони Аштархониро гўед? 

$A) 1533- 1539; 

$B) 1301- 1309; 

$C) 1741-1773; 

$D) 1515-1518; 

$E) 1702- 1711; 

 

@277.Маркази генерал-  губернатории Туркистон кадом шаҳр буд? 

$A) Бухоро; 

$B) Самарқанд; 

$C) Когон; 



$D) Хуҷанд; 

$E) Тошканд; 

 

@278.Нодиршоҳи Афшор кай ба Мовароуннаҳр ҳуҷум кардааст? 

$A) соли 1717; 

$B) соли 1692; 

$C) соли 1792; 

$D) соли 1713; 

$E) соли 1740; 

 

@279.Асосгузори сулолаи Манғитиён кӣ буд? 

$A) Искандари Мақдунӣ; 

$B) Амир Темур; 

$C) Насри 1; 

$D) Исмоили Сомонӣ; 

$E) Муҳаммад Раҳимбии атолиқ; 

 

@280.Сулолаи манғитиён бо дастгирии кӣ ба сари ҳокимят  омаданд? 

$A) Абдуллохони II; 

$B) Исмоили Саффави; 

$C) Исмоили Сомони; 

$D) Ҷонибеки Аштархони; 

$E) Нодиршоҳи Афшор; 

 

@281.Кадом намояндаи сулолаи  амирони Манғития  бо номи «Амири қассоб» 

машҳур аст? 

$A) Музаффар; 

$B) Олимхон; 

$C) Шоҳмурод; 

$D) Ҳайдар; 

$E) Насруллоҳ; 

 

@282.Охирин намояндаи сулолаи манғитиён кист? 

$A) Амир Шоҳмурод; 

$B) Амир Музаффар; 

$C) Муҳаммадраҳимбии Атолиқ; 

$D) Дониёлбий; 

$E) Амир Олимхон; 

 

@283.Масъалаи Помир  кай ва дар  асоси кадом  шартнома ҳал гардид? 

$A) 1864, шартномаи байни Россия ва Аморати Бухоро; 

$B) 1872, гуфтушуниди Россия бо ҳокимони маҳаллӣ; 

$C) 1896, дар натиҷаи маҷбур кардани Англия оиди эътирофи мулки Россия 

донистани Помир; 



$D) 1876, созишномаи байни Россия ва Афғонистон; 

$E) 1895, шартномаи байни Россия ва Англия доир ба ҳудудгузории Осиёи Миёна 

ва Афғонистон; 

 

@284.Кадом сол дар Бухоро Агентии сиёсии императории Русия кушода 

шуд? 

$A) Августи 1986; 

$B) Ноябри 1786; 

$C) Январи 1886; 

$D) Марти 1286; 

$E) Феврли  1886; 

 

@285.Соли 1887 округи Зарафшон ба кадом вилоят табдил ёфт? 

$A) Каспий; 

$B) Ҳафтруд; 

$C) Фарғона; 

$D) Сирдарё; 

$E) Самарқанд; 

 

@286.Мулки Ҷиззах кадом сол ва аз тарафи кадом генерали рус забт шуд. 

$A) 15 июни соли 1858; 

$B) 17 июн соли 1865  аз тарафи А.П.Безак; 

$C) 11  августи соли 1866 аз тарафи Н.А. Крижановский; 

$D) моҳи ноябри соли 1865 аз тарафи генерал К.П. Кауфман; 

$E) 11 октябри соли 1866 аз тарафи генерал- адъютант Н.А. Крижановский; 

 

@287.Муҳорибаи Зирабулоқ кай ба амал омад? 

$A) 11 июни соли 1867 дар Тошкант; 

$B) 8 июни соли 1868 дар наздики Самарқанд; 

$C) Тирамоҳи соли 1870 дар наздикии Чўпанато; 

$D) баҳори соли 1870 дар Ҳисор; 

$E) 2 июни соли 1868 дар наздикии Зирабулоқ; 

 

@288.Шўриши Восеъ кай ва дар куҷо ба амал омада буд? 

$A) 1881 дар Бухоро; 

$B) 1889 дар Хоразм; 

$C) 1885 дар Бохтар; 

$D) 1884 дар Хуросон; 

$E) 1888 дар Балҷувон; 

 

@289.Асосгузори ҳаракати маорифпарварӣ дар Осиёи Миёна кӣ буд? 

$A) Возеҳ; 

$B) Ҳайрат; 

$C) Шамсиддин Шоҳин; 



$D) Фитрат; 

$E) Аҳмади Дониш; 

 

@290.Аҳмади Дониш кай, дар куҷо ҳаёт ба сар бурдааст ва ба Россия чанд 

маротиба сафар кардааст? 

$A) 1820-1890, Хуҷанд,  5 маротиба; 

$B) 1825-1899, Суғд,  8 маротиба; 

$C) 1824- 1899, Самарқанд,  2 маротиба; 

$D) 1828-1898,  Марв,  7 маротиба; 

$E) 1826-1897,  Бухоро, 3 маротиба; 

 

@291.Ҷадидон  давомдиҳандаи кори кихо буданд? 

$A) Зиёиён; 

$B) Буржуазияимилли; 

$C) босмачиён; 

$D) Инқилобчиён; 

$E) Маорифпарварон; 

 

@292.Муҳаммад  Шамсиддин  Махдуми Шоҳин кӣ  буд? 

$A) рассом,нақош; 

$B) санъаткор; 

$C) меъмор; 

$D) нависанда; 

$E) Шоир,маорифпарвар; 

 

@293.Аввалин мактаби русӣ – маҳаллӣ дар куҷо ва кай ташкил шуда буд? 

$A) 1920,Душанбе; 

$B) 1915, Хуҷанд; 

$C) 1924, Ҳисор; 

$D) 1911, Кўлоб; 

$E) 1888,Тошкент; 

 

@294.Аввалин заводу фабрикаҳо дар кадом ноҳияҳои Тоҷикистони имрўза ба 

вуҷуд омадааст?  

$A) Ҳисор; 

$B) Панҷакент, Масчоҳ; 

$C) Хуҷанд, Ашт; 

$D) Кўлоб, Қурғонтеппа; 

$E) Уротеппаю Хучанд; 

 

@295.Охирин генерал губернатори Туркистон кӣ буд? 

$A) Рамановский; 

$B) А.Кауфман; 

$C) Абрамов; 



$D) Черняев; 

$E) Н. Курапоткин; 

 

@296.Кадом сол дар кишвари Туркистон тартиботи генерал –губернаторӣ  

барҳам дода шуд? 

$A) ноябри 1919; 

$B) марти 1917; 

$C) августи 1920; 

$D) декабри 1920; 

$E) феврали 1918; 

 

 


